
תיאור
 שרשרת עבור )לתוך עכברים שיירי3  של מחדש והחדרהFrs  כבדה שרשרת של אנושיים.

 המואנשCDRs- לתוך העכברי הנוגדן שלFrs   אנושייםEu( ו כבדה שרשרת עבורREI- קלה
IgG2a  שבטי חדr3(.  egf R3 )ior/הנוגדןIgG1 Nimotuzumab  ה שיבוט ידי על מתקבל

 הממוקם אפיטופ עם אינטראקציה ידי עלNimotuzumab . נוגדן של מואנשת צורה הוא
 באופן הנקשר רקומביננטי מונושבטי נוגדן  הוא )EGFR(זה קולטן של החוץ-תאי בתחום
 האנושי האפידרמיס של גדילה לגורם הקולטן של החוץ-תאי לתחום ספציפי

Nimotuzumab

 קרצינומה עם בחוליםII  שלב מולטי-צנטרי פתוחה תווית בעל, אחר אקראי קליני בניסוי
 היו70  מתוכם, חולים137  נכללוB (IVA 3- אוIII  שלב( מקומית מתקדמת קשקשית
 תרופות בקבוצת מטופלים. הביקורת בקבוצת-67 ו(Nimotuzumab),  המחקר בקבוצת
 הביקורת שקבוצת בעוד, רדיקליות הקרנות עם בשילובNimotuzumab  קיבלו המחקר
 של במינוןNimotuzumab  של שבועי עירוי8  קיבלו החולים. בלבד קרינתי טיפול קיבלה

 בטיפולי החלו שהמטופלים היום באותו ניתנה הראשון העירוי. הקרנות עם בשילוב ג"מ100
.בהקרנות לטיפול במקביל והסתיימו הקרנות

:הרכב
 מכיל ל"מ10  של בקבוקון כל

Nimotuzumab
dibasic ) אנושי-EGFR אנטי מונוקלונלי נוגדן(

phosphateSodium
כלורי נתרן מונו-בסיסי פוספט נתרן

80 פוליסורבט
להזרקה מים

: היה המחקר תרופות קבוצת של) מלאה הפוגה(-CR ה אחוז, הטיפול סיום עם. בנפרד הטיפול לאחר שבועות-17 ו5 , הטיפול בסיום בוצע הניתוח

ו57.58% -34.85%, כ הביקורת קבוצת של לאלו בהשוואה; כוללת הערכה עבור-65.63% ו לימפה בלוטות עבור75.00% , ראשוני גידול עבור76.56%

 המחקר תרופות בקבוצת-CR ה אחוזי, הטיפול לאחר שבועות5 . שבביקורת מאלה גבוהים היו המחקר תרופות בקבוצת-CR ה אחוזי. בהתאמה-27.27%

ו72.73% 51.52%,  של הביקורת לקבוצת בהשוואה; כוללת הערכה עבור-87.50% ו לימפה בלוטות עבור89.06% , מקומי גידול עבור90.63%  היו

ו לימפה בלוטות עבור93.75% , מקומי גידול עבור92.19%  היו המחקר תרופות בקבוצת-CR ה אחוזי, הטיפול לאחר שבועות17 . בהתאמה-42.42%

 שנצפתה האובייקטיבית התגובה. סטטיסטית מובהקים היו ההבדלים כל. בבקרה52% -51. ו80.30% -63.64%, ל בהשוואה, כוללת הערכה עבור-90.63%

 של הממוצע הערך. סטטיסטית מובהק היה ההבדל. הביקורת בקבוצת-90.91% ו המחקר תרופות בקבוצת100%  הייתה הטיפול לאחר שבועות-17 ב

 שהנוגדן כך על שמעיד מה, סטטיסטית מובהק שהיה, הביקורת קבוצת של מזה יותר גבוה היה הטיפול לאחר המחקר תרופת קבוצת של קרנופסקי דירוג

 ושל ג"ק0.35  היה הניסוי קבוצת של הממוצע והערך הטיפול ואחרי לפני המטופל של הגוף משקל בין ההבדלים נותחו. המטופל חיי איכות לשיפור מועיל

 בקבוצת100%  הייתה הטיפול לאחר שבועות-17 ב שנצפתה האובייקטיבית התגובה. סטטיסטית מובהק היה זה והבדל ג"ק0.87  היה הביקורת קבוצת

 לאחר המחקר תרופת קבוצת של קרנופסקי דירוג של הממוצע הערך. סטטיסטית מובהק היה ההבדל. הביקורת בקבוצת-90.91% ו המחקר תרופות

 ההבדלים נותחו. המטופל חיי איכות לשיפור מועיל שהנוגדן כך על שמעיד מה, סטטיסטית מובהק שהיה, הביקורת קבוצת של מזה יותר גבוה היה הטיפול

 היה זה והבדל ג"ק0.87  היה הביקורת קבוצת ושל ג"ק0.35  היה הניסוי קבוצת של הממוצע והערך הטיפול ואחרי לפני המטופל של הגוף משקל בין

. הביקורת בקבוצת-90.91% ו המחקר תרופות בקבוצת100%  הייתה הטיפול לאחר שבועות-17 ב שנצפתה האובייקטיבית התגובה. סטטיסטית מובהק

, הביקורת קבוצת של מזה יותר גבוה היה הטיפול לאחר המחקר תרופת קבוצת של קרנופסקי דירוג של הממוצע הערך. סטטיסטית מובהק היה ההבדל

 הטיפול ואחרי לפני המטופל של הגוף משקל בין ההבדלים נותחו. המטופל חיי איכות לשיפור מועיל שהנוגדן כך על שמעיד מה, סטטיסטית מובהק שהיה

 מועיל שהנוגדן כך על שמצביע מה. סטטיסטית מובהק היה זה והבדל ג"ק0.87  היה הביקורת קבוצת ושל ג"ק0.35  היה הניסוי קבוצת של הממוצע והערך

 קבוצת ושל ג"ק0.35  היה הניסוי קבוצת של הממוצע והערך הטיפול ואחרי לפני המטופל של הגוף משקל בין ההבדלים נותחו. המטופל חיי איכות לשיפור

 משקל בין ההבדלים נותחו. המטופל חיי איכות לשיפור מועיל שהנוגדן כך על שמצביע מה. סטטיסטית מובהק היה זה והבדל ג"ק0.87  היה הביקורת

 מובהק היה זה והבדל ג"ק0.87  היה הביקורת קבוצת ושל ג"ק0.35  היה הניסוי קבוצת של הממוצע והערך הטיפול ואחרי לפני המטופל של הגוף

.סטטיסטית

ג"מ50.0

ג"מ18.0
ג"מ4.5
ג"מ86.0
ג"מ2.0

10qs  ל"מ

.מסיס בלתי חומר ללא, ושקופה צבע חסרת כתמיסה מנוסח המוצר

קלינית פרמקולוגיה
תאים צמיחת לעיכוב מכך וכתוצאה, לקולטנים הקשורות קינאזות של והפעלה זרחון חוסם.

 לEGFR- דם כלי אנדותל של הגדילה גורם בייצור וירידה אפופטוזיס של אינדוקציה,
Nimotuzumabשל קישור. בגליומות המידה על יתר מתבטא גם זה. המידה על יתר מתבטא 

EGFRהשתן   ושלפוחית כליות שחלות, שד, גס מעי, לבלב)NSCLC(, תאים של ריאות  סרטן 
 בתאים במיוחד, העוברית השכבה תאי שלושת מכל בתאים  מתבטא ,)SCCHN(קטנים לא

 של רחב במגוון). והכבד השתן דרכי, העיכול מערכת, נשימה דרכי, עור( אפיתל ממקור
 גליקופרוטאין הואHER. EGFR  וצוואר ראש כמו אפיתל ממקור אנושיים גידולים

EGFR  ה1. גבוהות עד בינוניותEGFR- בשם קולטנים של במשפחה חבר שהוא טרנסממברני
, כלומר( ערכי דו קישור דורשותNimotuzumab  רמות המבטאים לתאים סלקטיבי באופן
 למשטח יציבה התקשרות לצורך) בו-זמנית מטרות לשתי הנוגדנים זרועות שתי עם קישור
 מתמר גדילה גורם כגון אחרים וליגנדיםNimotuzumab  של לקישור שמוביל מה, התא

ErB1(  c-אפידרמיס גדילה גורם של הקישור את  ומעכב )EGF(של הפנימיות התכונות. אלפא
)EGFR, HER1,אפידרמיס גדילה לגורם הקולטן של החוץ-תאי לתחום  נקשר 

Nimotuzumab

אקראיים לא ניסויים
 של והיעילות הבטיחות את להעריך תוכנן, אקראי לא, פתוח יחיד מרכזII I/ שלב קליני ניסוי

Nimotuzumabמתקדמים וצוואר ראש סרטן חולי-12 ב חיצונית קרן הקרנות עם בשילוב 
 ארבע הוקמו. רדיקלית בקרינה לטיפול המתאימיםIV)  אוIII  שלבים(R EGF- המבטאים

"מ400  עד-50 מ המוגדרות העוקות-4 ב בודדות מנות. מטופלים3  של שונות טיפול קבוצות
. שבועות6  במשך שבועי בסיס על המינון אותו את קיבלו המטופליםNimotuzumab.  של ג

ו1200 600, 300,  היוNimotuzumab  של הכוללים המצטברים המינונים, העוקות4  עבור

Co 60  ממקורות לתגובה בהתאםGy 66  או60  של קרינה גם קיבלו המטופלים. ג"מ-2400
 סיום לאחר. שבועות שישה במשך ימים חמישה במשך יום מדי שניתנו2Gy  של במינונים
,הצבירה  ומחקרים,U87-435,-MB MDA A431  כמו גידול תאי בשורות שימוש תוך במבחנה מחקרים

vivo inבעכברי  SCIDל כי הראו אנושי בגידול שהושתלו Nimotuzumab-פעילות 
.ופרואפופטוטית אנטי-אנגיוגנית, אנטי-שגשוגית

אנושית פרמקוקינטיקה
1/2)tהביטול חיי מחצית. מינון טווח לאותו ל"מ/ננוגרם57  עד27   היה  Cmaxל2.3  בין נע

 ג"ק/שעה/ל"מ-0.34 ל-1.08 מ  ירד )Vc(עבורNimotuzumab  המקסימלי והריכוז ליטר-7.2
. לרמה מגיע שהוא היה נראה, ג"מ200  מעל של ובמינונים-200, ל-50 מ עלה המינון כאשר

 מהמינון יותר גדולה פרופורציונלית בצורה גדל )Nimotuzumab )CL המרכזי התא נפח
 הקרנות או כימותרפיה עם בשילוב  הניתנת )AUC(פינוי. ג"מ-400 ל-50 מ עלה המינון כאשר

 מתחת השטח, דקות30  של עירוי לאחר. ליניארית לא פרמקוקינטיקה מציגה במקביל
50  של המינונים עבור שעות-304.51 ל62.91  בין נע)Nimotuzumabß הריכוז זמן לעקומת

.ג"מ400  עד

Nimotuzumab, 7  של המינון רמות4  את נטלו חולים12  שבו, הראשון הניסוי בסעיף
 והייתה יציבה מחלה הראו נבדקים וארבעהCR),  או(ORR PR  הראו-12 ה מתוך חולים

 הייתה, שהגיבו החולים7  מתוך-6 ב. המשולב הטיפול לאחר אחד במקרה גידול התקדמות
. חלקית תגובה הראה אחד שמטופל בעוד וגרורותיו הראשוני הגידול של מוחלטת הפוגה
.ג"מ200  מעל הושגה הקולטן שרוויית כך על הצביע ראשוני פרמקוקינטי ניתוח

 ג"מ400  או200  של במינונים שימוש לאחר משמעותית עלתה הכוללת ההישרדות
 תאריך ועד מתחיל מהטיפול מעקב חציון עם(P=0.03).  יותר נמוכים למינונים בהשוואה

 חולים עבור ההישרדות חציון), חודשים48.1  עד41.5 , טווח( חודשים45.2  של הסגירה
היה ג"מ-100 ו-50 ב שטופלו

44.30  היה ג"מ-400 ו200  שקיבלו החולים של ההישרדות שחציון בעוד, חודשים8.60
 המינונים בשתי שטופלו נבדקים עבור16.7%  היה שנים-3 ל ההישרדות שיעור. חודשים
 שונה שהפרוטוקול לאחר. ג"מ-400 ו-200 ב שטופלו החולים עבור-66.7% ו ביותר הנמוכים

16  מתוך(87.5%) 14 , לבסוף, ג"מ-400 ו200  של בקבוצות חדשים חולים10  שיכלול כך
8 ; חודשים22  היא הכוללת הממוצעת ההישרדותCR.  היו11  כאשרORR  השיגו החולים

4.מחלות נטולי ושבעה בחיים נותרו חולים

. השתן   ובשלפוחית בכליות, בלב, בטחול, בכבד בעיקר מופץ נימוטוזומאב, האדם בגוף
 כך על מצביעות חיים בבעלי פרמקוקינטי ממחקר עדויות. הנימוטוזומאב רוב את סופג הכבד

.ההזרקה לאחר שעות24  ביותר הגבוה הוא בגידול הנוגדן שריכוז

קליניים מחקרים
 בשני נחקרו הקרנות או/ו לכימותרפיה במקבילNimotuzumab  של והבטיחות היעילות
(53  אקראיים לא קליניים מחקרים ושני) חולים(229 (RCT)  מבוקרים אקראיים מחקרים

.הוערכו הללו החולים מכל בטיחות נתוני גם). חולים

Nimotuzumab  של והיעילות הבטיחות את העריך, אקראי לא, נוסף רב-מרכזי מחקר
 בלתי, מתקדמת מקומית קרצינומה עם בחולים בטיפול(RT)  בקרינה טיפול עם בשילוב

. נבדקים ואחד בשלושים נערך(SCCHN)  והצוואר הראש של קשקש תאי של לניתוח ניתנת
 של מנות בתוספת חלקים35  או-33 בcGy 7000  או6600  של בהקרנות טופלו החולים

 הוגדרהITT  אוכלוסיית. שבועות6  במשך בשבוע פעםNimotuzumab  של ג"מ200  או100
 להערכה הניתנת האוכלוסייהNimotuzumab.  של אחת מנה לפחות שקיבלו החולים ככל

12.  בשבוע להערכות והגיעוNimotuzumab  של מנות שש שקיבלו החולים ככל הוגדרה
 מלאות גידול תגובות הראו(70%) 17 , מתוכם. מלאה להערכה ניתנים היו חולים24

מלאים כמגיבים המחקר את השלימו חולים עשר שלושה, הכל בסך. ביותר הטובה כתגובתם

 מכן ולאחר חלקיות תגובות השיגו חולים(12.5%) 3 , להערכה הנותרים החולים מבין.
 מכן ולאחר ביקורים3  במשך יציבה ממחלה סבל חולה(4.9%) 1 24,  בשבוע התקדמו
 הממוצעת ההישרדות. מתקדמת מחלה הייתה החולים(12.5%)  הנותרים-3 ל. התקדם

 להערכה הניתנת האוכלוסייה של החציונית ההישרדות. ימים829  הייתהITT  באוכלוסיית
.חודשים43.4  כיום היא

מבוקרים, אקראיים ניסויים
 של התוספת את לחקור מטופלים92  כללII  שלב מולטי-צנטרי אקראי קליני ניסוי

Nimotuzumabרדיותרפיה דהיינו, סטנדרטי טיפול משטרי לשני  (RT)וכימותרפיה  (CT) +
RTבשלב לניתוח ניתן שאינו וצוואר ראש סרטן בניהול  IIIושלב  .IVAהותאמו הקבוצות שתי 

הקבוצות בין סטטיסטי הבדל ללא הבסיסי-KPS וה הגידול שלב, מין, לגיל ביחס שווה באופן

6  במשך אחת פעם שבוע מדיIV  ג"מ200  של בעירויNimotuzumab  קיבלו המטופלים.
 חולים עשר שישה של סך. חודשים-6 ו חודשים3  בתום הוערכה לטיפול התגובה. שבועות

.יעילות ניתוח לצורך להערכה ניתנים היו חולים76 . להערכה ניתנים היו לא

:היו השונות הטיפול בקבוצות(ORR)  האובייקטיביים התגובה שיעורי

טיפול קבוצות
=54n#p(ערך ORR )%

סִימןָ
 עם והצוואר הראש באזור קשקש תאי של מתקדמת בקרצינומה בטיפול לשימוש מיועד.

Nimotuzumab במקביל הקרנות או/ו כימותרפיה

+RTNimotuzumab1376.47∗(0.02)

RT736.84

+CT+RTNimotuzumab20100.00♦(0.02)

CT+RT1470.00מתן ושיטת מינון
 או/ו סטנדרטיות הקרנות עם בשילוב, שבועות6  למשך ג"מ200  של שבועיים במינונים.

 כלורי נתרן של ל"מ-250 ב מדוללים מהנוגדן ג"מ200 . וצוואר ראש לסרטן כימותרפיה
Nimotuzumab מתמשך ורידי כעירוי  ניתנת )IV(דקות60  במשך ומוחדרים

∗

♦
RTלעומת  RT +Nimotuzumab

CT+RTלעומת  RT +CT+Nimotuzumab
לניתוח להעריך שניתן76  מתוךORR  הראו מטופלים#54

-rrd( 85%( בHR(,p 0.15  )0.0006-ולHR0.64, 36%-RT( OS p rrd( )0.33  פרוטוקול לפי.)
 היה הקרנות פלוסNimotuzumab  לChemoradiation- למוות בסיכון להפחתה  הביאה
 פלוסNimotuzumab  של התוספת. בלבד רדיותרפיה טיפולי בזרוע21.7%  לעומת39.1%

 ובזרוע בלבד כימותרפי טיפול בזרוע21.7%  לעומת69.5%  היה כימותרפיה
Nimotuzumabבביקורת הטיפול קבוצות מאשר יותר גבוה אובייקטיבי תגובה שיעור הראה

 במקביל בשימושCT  או/וRT  בזרוע ההישרדות שיעור2, מעקב חודשי30  של מעקב לאחר.
 ה את הדרדר לאKPS- ל הוסף הוא כאשר המטופל שלCT+RT- וRT. Nimotuzumab- עם

Nimotuzumab

. מקרי זיהום למנוע כדי הזהירות אמצעי כל שננקטים ודא רגיל מלח מי עם דילול במהלך
 כזה במקרה. מקרי מיקרוביאלי מזיהום נובע זה בתמיסה שנראית כלשהי עכירות של במקרה

.חדשה תמיסה ולהכין התמיסה את להשליך נא

שליליות תגובות
-Nimotuzumab ב שימוש נעשה שבו וצוואר ראש סרטן עם בחולים אקראי קליני בניסוי

,חום היו הקרנות בקבוצת שדווחו השכיחות הלוואי תופעותCT,  או/וRT  בלי או במקביל

TITLE - NIMOTUZUMAB / BIOMAB MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Biocon

www.911globalmeds.com/buy-nimotuzumab-biomab-online
http://www.biocon.com/docs/prescribing_information/oncology/biomab_pi.pdf


. הדם בלחץ ותנודות דם לחץ יתר, ראש כאבי, פריחה/אורטיקריה, גירוד, רירית, צמרמורות
, סחרחורת, אסתניה, רירית היו הכימותרפיה הקרנות בקבוצת שדווחו הלוואי תופעות

 החוקר ידי על דורגה וצמרמורת פריחה רק. רופפת וצואה הקאות), מיקרוסקופית( המטוריה
בחומרתה בינוניות עד קלות היו הללו הלוואי תופעות-Nimotuzumab. ל בוודאות כקשורה

 מטופלים שלושה-Nimotuzumab. ל קשורות אולי או וכנראה עצמית מגבילות הפיכות,
 לעמוד מסוגלים והיו הלוואי תופעות כל ללא והחלימו הראשונה במנה לעירוי תגובה הראו
 רצינית אנפילקטית תגובה הייתה אחד למטופל. מכן שלאחרNimotuzumab  של עירוי בפני

.מהמחקר והוצאה סימפטומטי בטיפול שטופלה בעור פריחה עם

 להיות ועשויה הנוגדן של ההומני הטבע על מעידה הנמוכה האנטי-אידיוטיפית התגובה
 במספר תלויה אימונוגנית תגובה התפתחות. הנמוכה היתר רגישות לתגובת גם אחראית

 וטיפול הבסיסית המחלה, האיסוף זמן, בדגימה טיפול, הדגימה איסוף עיתוי כמו גורמים
.משמעית חד אינה לנימוטוזומאב נוגדנים התפתחות של השכיחות. נלווה תרופתי

בהריון שימוש והנקה בהריון שימוש

Nimotuzumab. עם נערכו לא חיים בבעלי רבייה על מחקרים
 להיות עשוי שהוא ומכאן לידתית טרום התפתחות של בבקרה מעורב היה-EGFR ה, זאת עם

 חוצה אנושיIgG1  כי ידוע. המתפתח בעובר והתמיינות התפשטות, תקינה לאורגגנזה חיוני
 ידוע לא אבל. המתפתח לעובר מהאם לעבור פוטנציאל יש לנוגדן לכן; השליה מחסום את
 רק הנוגדן את לתת יש. הרה לאישה מנוהל הוא כאשר לעובר לנזק לגרום יכול הנוגדן אם

 התועלת אם נאותים מניעה באמצעי משתמשת שאינה אישה לכל או, הרה לאישה
 קבלת בזמן להריון נכנסת המטופלת אם. לעובר הפוטנציאלי הסיכון על עולה הפוטנציאלית

 הפוטנציאלי הסיכון על או/ו לעובר הפוטנציאלית הסכנה על אותה ליידע יש, זו תרופה
.הריון לאובדן

-IV וIII  בדרגה לוואי תופעות על שדיווחו החולים שיעור, הכימותרפיות הקרנות בקבוצת
 היו אלו לוואי תופעותNimotuzumab.  ללא בזרוע מאשר יותר היהNimotuzumab  בזרוע

 הראתה ההקרנות קבוצת-Nimotuzumab. ל ולא במקביל-CT+RT ל בעיקר קשורות
Nimotuzumab  ללא בזרוע יותר היו-IV וIII  בדרגה לוואי תופעות עם החולים ששיעור

 הראתה לאNimotuzumab  של תוספתNimotuzumab.  בזרוע מאשר-RT ל ביחס
RT. של הרעילות ההשפעות את כמעצימה

-SAEs הNimotuzumab.  עקב שדווחו היחידים-SAEs ה הייתה האנפילקטית העור תגובת
 או בכימותרפיה מטיפול כתוצאה או הבסיסית הממאירה מההפרעה נבעו שדווחו האחרים
בהנקה שימוש.במקביל הקרנות

אנושי מאז. אדם בחלב מופרש הנוגדן אם ידוע לא

 בתינוק והפגיעה הספיגה פוטנציאל, אם בחלב מופרשNimotuzumab  מניקות לאמהות.
 מתן של הסיכון מול הפוטנציאלית התועלת לגבי המלצה מוצעת לא. ידוע אינו בליעה לאחר
IgG1

 הנצפית השלילית התגובה, באף-לוע קשקש של מתקדמת קרצינומה על הקליני בניסוי
 המטופלים70  מבין. בעור ופריחה סחרחורת, בחילה, דם לחץ יתר, נמוך חום כוללת ביותר

 והטמפרטורה4.28%,  הייתהI, ,  בדרגה חום שכיחות, בתרופה שטופלו הניסוי מקבוצת
 של הזמנים לוח את קטעה ולא הטיפול לאחר ירדה אשרoC, 39  הייתה ביותר הגבוהה
 ביותר הנמוך הדם ולחץ2.86%,  הייתה וסחרחורת דם לחץ תת של השכיחות; הטיפול
 בעור ופריחהI  בדרגה בחילות של השכיחות. מנוחה לאחר שהתנרמל80/50,  היה שנרשם
1.43%. הייתה

בילדים שימוש
נוירולוגי עם ילדים בחולים כיום נמשכים קליניים מחקרים

הקשורות משמעותיות לוואי תופעות ללא גידולים

.נימוטוזומאב
ו בילדים מוקדם טיפול שעברו גבוהה בדרגה הישנות בגליומות יעילות

 עם יחד-Nimotuzumab ב שימוש נעשה כאשר קליניים בניסויים שנצפו שליליות תגובות
 סווגו וצוואר ראש בסרטן באפידרמיס שמקורם מתקדמים בגידולים לטיפול הקרנות

, לתרופה הקשורות הלוואי תופעות רוב1.  בטבלה מפורטות והן, ונדירות שכיחות כתגובות
.בעור אחרת רעילות או בעור פריחה על דווח לא-II. וI  בדרגות היו

 נסבל היה כמונותרפיהNimotuzumab  של החוזר היישוםII.  שלב במחקר הוכח מתבגרים
 הקלינית ההידרדרות. המחקר לתרופות קשור נחשב לא-SAEs מה אחד אף. ובטוח היטב

 עם, רחוקות לעתים, או הגידול התקדמות, הגידול מחלת של לסיבוכים בעיקר קשורה הייתה
 במערכת או בעור חמורה רעילות או אלרגיות תגובות נצפו לא במיוחד. אחרת נלווית מחלה

.העיכול

מהאפידרמיס הנובע מתקדם סרטן עם בחולים שכיחות לוואי תגובות של שכיחות1  טבלה

 לא. גופנית בדיקה ממצאי או חיוניים סימנים, מעבדה מבדיקות בטיחותיים חששות עלו לא
 לנוגדן הקשורות חמורות המטולוגיות לא או המטולוגיות לוואי תופעות נראו

,Nimotuzumabואשפוזים דם עירויי, חמורים לזיהומים הסיכון את שממזער מה. %שכיחות
'א כיתה

%שכיחות
'ב כיתה

%שכיחות
'ג כיתה שלילית תגובה

14.22.616.8חום
11.65.216.8רעידות

גריאטרי שימוש
הייתה וצוואר ראש סרטן של קליניים במחקרים שהוערכה המקסימלית הגיל מגבלת 10.92.613.5והקאה בחילה

 הבדלים להראות כדי מספקים אינםNimotuzumab  עם שנערכו קליניים מחקרים. שנים12.21.313.578צמְרַמֹורתֶ
.המתקדם הגיל השפעת עקב בתגובה כלשהם 5.22.67.8דם לחץ יתר

7.80.07.8חּולׁשהָ
יתר מינון5.60.05.6ראֹׁש ּכאְבֵ

ג"מ400  עד של המינון שהושלמו קליניים בניסויים הוכח זה 4.31.35.6אנֲמִֶיהָ
.ג"מ400  מעל במינונים הבטיחות לגבי מסקנה כעת אין. אדם לבני בטוחים

3.02.65.6אקרלית ציאנוזה

 המנה לאחר3  בדרגה ישנוניות פיתח אחד חולה אחת בזרוע אקראי לא קליני בניסוי
רעד, דם לחץ יתר, בחילות, הקאות, חום היו אחרות מתונות או קלות תגובות. שלו הראשונה

שרירים וכאבי דיספסיה, קדם-קורדיאליים כאבים, התמצאות חוסר, ראש כאבי, צמרמורות,

 ידי על החריפה לא ההקרנה רעילות. סטנדרטיות תרופות ידי על נשלטו אלו לוואי תופעות.
.סטנדרטית בקרינה לטיפולNimotuzumab  של תוספת

אריזה
של ג"מ(50  ל"מ10  של בקבוקון וכל בקבוקונים4  של בודד כקרטון זמין

).נימוטוזומאב

ואחסון יציבות
בשעה במקררEGFRTM )Nimotuzumab(  BIOMab את לאחסן יש

 לקרינה הקשורות ביותר הנפוצות הלוואי תופעותSCCHN,  בחולי השני אקראי הלא במחקר
 אף. הקרינה בשדה ואריתמה בגרון וכאב רירית, סטומטיטיס, דיספאגיה, טעם שינויי היו

. הנוגדן במתן הקשורה כלשהי החמרה הייתה שלא ונראה צפוי בלתי היה לא מאלה אחד
 עירוי תגובות. לקרינה קשור שאינו ביותר השכיח המדווח הלוואי אירוע היו ועייפות בחילות

13  על דווחNimotuzumab.  של ספציפית אחת מנה שקיבלו חולים בארבעה רק התרחשו
.SAEsגרורתית מחלה או המחלה מהתקדמות בעיקר נבעו שדווחו החמורות הלוואי תופעות 

;מוות מקרי שני כלל זה. במחקר לטיפול קשורות לא ונחשבו

תהיה והפשרה הקפאה. תקפא אל-8°C. ל2°C  בין טמפרטורה

Nimotuzumab. של הביולוגית הפעילות את להרוס
Nimotuzumab וכימית פיזית היא כלוריד נתרן בתמיסת מדולל

3 ± (25  החדר בטמפרטורת שעות6  ולמשך, צלזיוס מעלות2-8  תחת שעות12  למשך יציב
, אלה לתנאים מעבר המוכנה בתמיסה פעיל יהיה לא שנימוטוזומאב ייתכן). צלזיוס מעלות

.לעירוי טרייה תמיסה ולהכין התמיסה את לזרוק יש

מדף חיי
.חודשים24
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אישית ורפואהAACR  בסרטן קליניים ניסויים1.

A36#  תקציר2008.
6041.' מס תקצירASCO. 2009  של שנתית אסיפה2.

.Ltd.  Biocon3 בקובץ נתונים.
222004:  כרךOncol clin J '. וחב קרומבט טניה4.

זהירות אמצעי
ידוע עם בחולים בזהירותEGFRTM BIOMab - ב להשתמש יש

 ראה(. הפורמולה של הידועים מהמרכיבים אחד לכל או-Nimotuzumab ל יתר רגישות
)בניסוח אחרים לרכיבים תיאור

נגֶדִית הֹורָאָה
.ידוע לא

תרופתיות אינטראקציות

וNimotuzumab  על אחרות תרופות של במקביל מתן של ההשפעה

.הוערך לא ההפך

אימונוגניות
עוריים תוך מארבעה המורכבים ירוקים בקופים האימונוטוקסיות מחקרי

 דבר, תת-מקסימלית אימונוגנית תגובה רק עוררו ובנטיות'אדג עם נימוטוזומאב של מינונים
.ובנטיות'אדג ללא נימוטוזומאב עם יותר נמוכה אימונוגניות על המעיד

 נגד האנטידיוטיפית התגובה לקביעת(HAHA)]  אנטי-אנושי אנושי נוגדן[ אימונוגניות
Nimotuzumabשל למקסימום עד ומרובים בודדים במינונים קליניים במחקרים הוערכה 

 הראה אחד מטופל רק שהוערכו מטופלים34  מתוך. אחת שנה של מעקב עם ג"מ2400
.תגובה
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